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DECIZIE
nr. 4/4 din 15 iunie 2022

Cu privire la modificarea bugetului satului 
Ghidighici pentru anul 2022

Având în vedere scrisoare Direcţiei Generale Finanţe a CMC nr.47/02/1-4 din 
19.05.2022, Legea nr.112 „Privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022 
nr.205/2021” (Monitorul Oficial nr. 141-150 din 13.05.2022), privind precizarea sumelor 
transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2022, în conformitate cu art. 
55 alin. 5, din „Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale” nr. 181/2014, art. 
24 din Legea Republicii Moldova nr. 397/2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 18 din 
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în temeiul art.14 alin. (2), lit. n) şi art.19 
alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 Privind administraţia publică locală, 
Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se majorează bugetul sătesc Ghidighici la partea de venituri la linia de buget: 
191211 transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele 
locale de nivelul I  pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complementar (extraşcolar) cu suma de 822 300,00 lei, din contul alocaţiilor bugetului de 
stat.

2. Se modifică bugetul la partea de cheltuieli în sumă de 822 300,00 lei: 
programul 0911/8802/00199 „Educaţie timpurie” cu suma de 409 000,00 lei
Cod ECO: 222110 „Energia electrică”- 73800,00 lei;
programul 0911/8802/00448 „Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituţiile 

de învăţămînt” cu suma de 363300,00 lei;
Cod ECO: 333110 „Procurarea produselor alimentare”- 698500,00 lei. 
programul 0950/8814/00209 „ Învăţămînt extraşcolar1’'1 cu suma de 50 000,00 lei 
Cod ECO: 222300 „Servicii de locaţiune”- 50 000 lei.
3. Bugetul satului Ghidighici pentru anul 2022, ulterior modificării şi corelării, 

constituie la partea de venituri 28 932652,93 lei, şi la partea de cheltuieli 28 932652,93 lei.
4. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul local pe anul 2022. 

conform prevederilor prezentei Decizii.
5. Controlul asupra executării p 
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